
Cecha Zalety Oszczędności

Uniwersalne rozwiązanie •	 Centralne, tworzone na lokalnym serwerze kopie zapasowe do  
25 komputerów klienckich (licencje na oprogramowanie w zestawie)

•	 Opcjonalna subskrypcja usługi przechowywania kopii zapasowych na 
serwerze typu cloud, na wypadek poważnych awarii lub klęsk żywiołowych

•	 Wspólny magazyn danych dla wszystkich pracowników małego biura

•	 Dostęp do wspólnych danych i podłączonych komputerów klienckich  
z dowolnej lokalizacji

Wiodące w branży technologie

•	 Dyski twarde WD® klasy enterprise

•	 Dwurdzeniowy procesor Intel® Atom™ D525 z 2 GB RAM

•	 System operacyjny Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials

Małe i średnie firmy mogą zaoszczędzić setki dolarów i wiele godzin pracy 
dzięki temu, że nie muszą instalować i konfigurować własnego serwera 
magazynującego.

Łatwa w obsłudze, zintegrowana ochrona danych oraz opcjonalne 
oprogramowanie do przywracania danych po awarii oszczędzają czas 
pracy personelu małych i średnich firm.

Koszt porównywalnych licencji na 25 stanowisk może wynosić nawet  
1 800 USD.

Trzy wiodące w branży marki zapewniają godną zaufania jakość  
i najwyższą wydajność.

Cechy, zalety i oszczędności
WD Sentinel™ DX4000
Serwer magazynujący dla małych firm

Urządzenie gotowe do pracy •	 Fabrycznie zainstalowane dyski twarde WD dla serwerów

•	 Fabrycznie zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalne 
oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania 
danych po awarii

•	 Fabryczna konfiguracja trybu RAID 1 (jednostki z 2 dyskami) lub  
RAID 5 (jednostki z 4 dyskami)

Oszczędność kilku godzin pracy i kilkuset dolarów za konsultacje ze 
specjalistą IT.

Nie ma potrzeby samodzielnego kupowania dysków twardych.

Nie ma potrzeby samodzielnego instalowania systemu operacyjnego  
i konfigurowania trybu RAID.

Wystarczy podłączyć urządzenie, aby zacząć chronić dane firmy.

Wbudowany dostęp zdalny przez 
Internet

Zdalne administrowanie serwerem

•	 Nie ma konieczności korzystania z sieci VPN

•	 Dostęp do plików niemal z każdego miejsca na świecie, z dowolnego 
urządzenia połączonego z Internetem

•	 Zdalne zarządzanie serwerem i zdalny dostęp do klienckich 
komputerów PC

Oszczędność kilkuset dolarów za licencje sieci VPN i konserwację.

Łatwy dostęp do współużytkowanych danych pracowników, 
podwykonawców i partnerów przynosi znaczną oszczędność czasu.

Współpraca i udostępnianie informacji zwiększają wydajność pracy 
personelu.

Zdalne administrowanie oszczędza czas i umożliwia szybsze usuwanie 
problemów ze sprzętem i oprogramowaniem.

Niezawodne kopie zapasowe na 
serwerze

•	 Tworzone na serwerze kopie zapasowe z centralnie zarządzanym 
harmonogramem i zasadami przechowywania

•	 Wbudowana deduplikacja danych

•	 Proces nie wymaga żadnej lub tylko minimalnej interwencji administratora

•	 Przywracanie plików i folderów lub pełne przywracanie komputerów 
(„bare metal”)

Przywracanie danych na komputerach i laptopach trwa kilka godzin zamiast 
kilku dni.

Deduplikacja danych i automatyczne tworzenie kopii zapasowych na serwerze 
pozwalają zaoszczędzić setki dolarów (koszty magazynowania danych). 

Zintegrowane alerty i monitorowanie dają pewność, że kopie zapasowe 
wszystkich komputerów są aktualne.

Minimalne lub żadne koszty administracyjne związane z tworzeniem kopii 
zapasowych.

Komplet oprogramowania  
w zestawie

•	 Oprogramowanie umożliwia tworzenie kopii zapasowych do  
25 komputerów klienckich. Zestaw zawiera licencje na oprogramowanie. 

•	 Dostępne jest opcjonalne oprogramowanie umożliwiające przywrócenie 
danych po awarii.

25 licencji na oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych komputerów 
klienckich i przywracania danych wraz z systemem operacyjnym  
Windows Storage Server 2008 R2 Essentials ma łączną wartość 1 800 USD.

Zintegrowane oprogramowanie KeepVault umożliwia łatwe przywracanie 
danych w przystępnej cenie.

Zabezpieczenia •	 Zarządzanie dostępem do danych przez określanie uprawnień do folderów

•	 Udzielanie lub odmawianie dostępu do zasobów serwera, takich jak 
zdalny dostęp przez Internet, multimedia oraz zdalne zarządzanie

•	 Bezpieczny dostęp zdalny za pomocą protokołu SSL (Secured Socket Layer)

•	 Active Directory Join

Oszczędność czasu dzięki integracji z usługą Microsoft® Active Directory.

Wbudowane szczegółowe poziomy uprawnień pozwalają kontrolować 
dostęp do danych i do zasobów serwera.

Bezcenna pewność bezpieczeństwa danych. 

Wbudowany serwer multimediów 
DLNA®

•	 Przechowywanie i udostępnianie multimediów w formacie cyfrowym 
w centralnej lokalizacji

•	 Fabrycznie skonfigurowany serwer nie wymaga instalacji

Strumieniowe odtwarzanie pokazów slajdów, muzyki i plików wideo 
z serwera posiadającego certyfikat DLNA.

Oszczędność czasu i pieniędzy. Nie jest wymagany dodatkowy sprzęt; 
nie trzeba wykonywać żadnej instalacji.

Usługi WD Guardian™ •	 Dodatkowe opcje pomocy technicznej i gwarancji 
•	 Wymiana części, rozszerzona pomoc techniczna i wydłużony okres 

gwarancji

Dodatkowe usługi pomocy technicznej i opcje rozszerzenia gwarancji  
wiodącej w branży marki WD pomagają chronić inwestycję.
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